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 معرفی  کتاب

ي عراقی  موزشی براي  یاد گیري لهجهآکتاب داستان ها و کارتون هاي عراقی  برنامه اي 

می   در دسترش شما کتاب  تشکیل شده است که و یک   DVD یک  این برنامه از   بغدادي است

بر مبناي عملکرد  و رفتار  شخصیت هاي واقعی در زندگی شکل  ،   با شد . این برنامه یاد گیري

همین امر باعث می شود که  این کتاب  براي زبان آموزان  لهجه عراقی که  و گرفته است

 اساسیات  این لهجه زیبا را آموخته و در سطح  باال تري قرار دارند  کامال قابل فهم باشد 

رفتارها  و عکس العمل ها و فرهنگ زندگی   ،قات ها مال، زندگی روزمره مردم  ،در این کتاب 

 عراقی  همراه با طنز  براي زبان آموزان بازگو می شود 

درك  ، مهارت هاي شنیدنداراي مطالبی براي بهبود ، آن کلیپ هاي کارتونی این کتاب و  

می باشد  و عالوه بر آن با توجه تکرار و افزایش  اطالعات واژگانی  ، صحبت کردن   ،شنیداري

ریتم  صحیح  کلمات  وآهنگ   ،مدل هایی براي تلفظ ،   داستان ها به  سخنگویان بومی در این 

 محسوب می شوندو عبارات 

ترجمه  روان  و معادل  در درون پرانتز آمده  است    ،قابل ذکر است براي یادگیري بهتر و بیشتر

حوه به کارگیري و معادل جمالت و کلمات را در زبان لهجه عراقی  تا زبان آموز بتواند تفاوت ن

 بخوبی بیاموزد 

که در این جا به کار رفته است صریح وآسان و عامیانه  همراه با زیر نویس بر روي فیلم و   زبانی 

و ساختارهاي دستوري آن هماهنگ با کتاب آموزش اساسیات  لهجه ترجمه  به فارسی  است 

استان ها از سطوح ساده تا سطوح پیشرفته ورنده  است و جمالت  در این دف  گرد آتالی عراقی  

و با توجه به مهیج و جالب بودن  داستان ها ، براي زبان آموزان لهجه عراقی  تغییر می کنند  

 بسیار لذت بخش خواهد بود 

 امین عباسیان مختاري  
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   1داستان شماره 

 گدهه ال تهمبل و انت مو

   احلی طلعه بالسیاره و احلی جو  ویه احلی  ابنیه بالدنیه

و بهترین هوا  با بهترین دختر دنیا   با ماشین    (بهترین گردش )بهترین بیرون رفتن

حبیبی احنه بعدنه ما مخطوبین و انی اخاف من حچی الناس 

و من از حرف مردم میترسم نامزد  نکردیم   عزیزم ما هنوز

 هوه اکو واحد یگدر یفک حلگه  ولچ اکرب راس اسحگه اذا یحچی 

اصال  کسی هست  بتونه  دهنشو باز کنه  ببین کله گنده هام ریز ریزش می کنم  اگر 

حرف بزنه ( بزنن )
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 م ؟ه اپس این ماهیچه رو براي کی  قایم کرد لعد هاذه البایسب املن ضامه ؟ 

 مواظب باش ! دیر بالک ! 

 ببین وایسا جلو من میپیچی  ؟ لک اوگف لک  تکرس علیه ؟ 

 نفهمیدم داداش  معذرت میخوام .  ما عرفت اخویه اعتذر  

 کم کن ( سرعتتو ) و بزن کنار . لک خفف و اطبگ عله صفحه .     

 ازت عذر خواهی کرد . آقا  عزیزم ولش کن مگه نه حبیبی عوفه  مو اعتذر منک رجال.  

 چه کار کنم با عذر خواهی من . تذار آنی .و شسوی باالع

 یاال از ماشین  پیاده شو . یال ولک انزل من السیاره . 

 خرب حظی ... و چ�له بگد الریموت و یشمر . 

 اندازه کنترله و پرت میکنه .اضافه  بر اون ،  ... ( تف به این شانس )گند بزنه شانسمو

 ..احترام خودتو داشته باش و تعدي نکن .داداش  ..اخویه احرتم نفسک و ال تتجاوز. 

  و انت ال تکرس عالناس  حته ما یتجاوزون علیک .

 و تو نپیچ روي مردم ( جلو مردم ) تا بهت تعدي نکنن .

  .عزیزی عندی مریض بالبیت  و بالی چان یمه و ما عرفت و کرست علیک  

 .لوت پیچیدم  جعزیزم مریض دارم تو خونه وحواسم پیشش بود و نفهمیدم و 

 .من کار ندارم  امک عظما علیه انی .. الیوم اال اکرس  

 .امروز مگه اینکه استخوناتو  بشکنم 

 .که خالص نتعارک  بس مو گدام البنیه عالعر اذا ناوی  

 .دعوا میکنیم  فقط  نه جلوي دختره  ( باشه ) اگر نیت ( قصد ) دعوا داري تمام
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 ؟پس کجا میخواي بزنمت  لعد وین ترید ابسطک ؟ 

 .بزارداخل بشیم ( بریم ) پشت  این مغازه  .خلی نفوت وره هاذه املحل  

 عه چت شده عزیزم ؟  های شصایر بیک حبیبی ؟ 

 .بهذلت حاله و مرغلته بالرتاب حته یتوب بعد 

.داغونش کردم و تو خاك چرخوندمش  تا توبه کنه دیگه  

 .یعنی انت ضاربه و هاذه حالک  .. لعد هللا یعلم هسه بحاله اشلون 

.یعنی تو زدیش و حالت اینطوره   .. پس  خدا میدونه  االن  حالش چطوره  

 ؟عه ببین هنوز اینجا ایستادي لک های  بعدک واگف اهنا ؟ 
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غیر کلیه حقوق مادي و معنوي   محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداري و نشر  شرعا حرام  و 

 قانونا  تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت اخالقی  و خالف موازین   انسانی است و  

 



 

 

 

 

 

 

 


	صفحه اول جلد  سوم
	صفحه دوم
	داستان ها و  کارتون های -  با فوت غیر بولد  -عراقی
	صفحه آخر جلد سوم



